
*Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Več o tem na zadnji strani v 

obvestilu o varstvu podatkov. 

  

 

 

  

POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVEi 

 

1. VLAGATELJ 

Ime in priimek ali naziv družbe: ___________________________________________________ 

Naslov ali sedež družbe:             ___________________________________________________ 

*Elektronski naslov:                     ___________________________________________________ 

*Telefon:                                      ___________________________________________________ 

 

2. POOBLAŠČENEC (podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec) 

Ime in priimek ali naziv družbe: ___________________________________________________ 

Naslov ali sedež družbe:             ___________________________________________________ 

*Elektronski naslov:                     ___________________________________________________ 

*Telefon:                                      ___________________________________________________ 

 

3. NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE (ustrezno označite z X) 

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: 

ZUreP-2) podajam pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za naslednji namen: 

 

 Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen ZUreP-2) 

 Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (129. člen ZUreP-2) 

 Omogočanje začasne rabe prostora (130. člen ZUreP-2) 

 

4. SEZNAM ZEMLJIŠČ, NA KATERE SE LOKACIJSKA PREVERITEV NANAŠA 

Katastrska občina Parcelna številka Lastnik zemljišča 

   

   

   

   

   

 

Podatke izpolni občina 

Datum prejema: …………………........ 

Številka zadeve: ………………........... 

Sig. znak:           …………………...…. 

Priloge:              …...………………..... 



5. KRATEK OPIS ŽELENEGA POSEGA 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. NAVEDBA ODSTOPANJ OD DOLOČB VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. UTEMELJITEV PREDLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE 

PREVERITVE GLEDE NA 127-133. ČLEN ZUreP-2 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8. PRILOGE (ustrezno označite z X) 

 Elaborat lokacijske preveritve (obvezna priloga) 

 Naslov elaborata: 

 Datum izdelave: 

 Izdelovalec: 

 ZAPS ident. št. izdelovalca: 

 Pooblastilo pobudnika/investitorja, če pobudo vlaga njegov zastopnik oziroma pooblaščenec 

 
Veljavni upravni akti na zemljišču (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, inšpekcijske 

odločbe idr.) 

 Soglasje lastnika/solastnika, če pobudnik ni izključni lastnik zemljišča 

 

 



Občina najprej preveri če je za zahtevan poseg možno, glede na zakonske določbe uporabiti 

lokacijsko preveritev, kot inštrument prostorskega načrtovanja. V kolikor se zahteva lahko 

obravnava po namenu iz 127. Člena ZUreP-2, se vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge s 

priloženim elaboratom in plačano takso po taksni tarifi za vloge. 

 

Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme 

sklep o plačilu (Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe 

prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec 

Občine Polzela – Uradne objave, št. 8/18) 

 

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 

- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 EUR, 

- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 EUR, 

- za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR. 

 

Odgovor na pobudo za izvedbo lokacijske preveritve (ustrezno označite z X): 

  Pošljite podpisano z elektronskim podpisom na zgornji elektronski naslov, 

  pošljite po pošti na zgornji naslov. 

 

Datum: __________________               žig               Podpis vlagatelja:  ____________________ 

                                                      (za pravne osebe)         

                                

 

 

 
i Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 

zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge 

so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*), obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, 

zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj 

navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. 

 

Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka, označenega z 

zvezdico (*) ne posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o 

telefonski številki oziroma elektronski pošti bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede 

te vloge. 

S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo 

na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in 

ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom 

pravic). 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 

podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si 

lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni 

strani: https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/. 

 

https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/

